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1 บ้ำนแก้งขิงแคง โกสุมพิสัย 155 11 ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พละศึกษำ

2 บ้ำนหนองกุงวันดีประชำสรรค์ โกสุมพิสัย 200 11 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ สังคม ภำษำไทย วิทยำศำสตร์

3 บ้ำนหัวขัว โกสุมพิสัย 17 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์

4 บ้ำนหนองสระพังโนนสะอำด โกสุมพิสัย 105 8 คณิตศำสตร์ ประถมศึกษำ อุตสำหกรรม พลศึกษำ

5 บ้ำนโนนรำษีโคกล่ำม โกสุมพิสัย 102 9 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ ใดๆก็ได้

6 บ้ำนวังโพน โกสุมพิสัย 278 11 คณิตศำสตร์ ดนตรี พละศึกษำ สังคมศึกษำ วิทย์ศำสตร์ เอกใดๆ ก็ได้

7 บ้ำนเหล่ำพ่อหำ โกสุมพิสัย 100 8 วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำ พละศึกษำ สังคมศึกษำ ดนตรีศึกษำ ปฐมวัย

8 บ้ำนโคกกลำง โกสุมพิสัย 83 9 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ใดๆก็ได้

9 บ้ำนหนองเข่ือน โกสุมพิสัย 54 9 ประถมศึกษำ ปฐมวัย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์

10 บ้ำนวังกุง โกสุมพิสัย 117 8 วิทยำศำสตร์ ศิลปะ  ปฐมวัย  สังคม

11 บ้ำนเข่ือน (เข่ือนศึกษำคำร) โกสุมพิสัย 134 8 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ พละฯ

12 บ้ำนโนนเนำว์ โกสุมพิสัย 105 7 ปฐมวัย ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์

13 บ้ำนวังจำน โกสุมพิสัย 101 6 ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ พละศึกษำ เอกใดๆก็ได้

14 ดอนกลำงนุกูลวิทย์ โกสุมพิสัย 137 9 ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ดนตรี ท่ัวไป

15 บ้ำนทิพโสต โกสุมพิสัย 104 6 คณิตศำตร์ วิทยำศำตร์ ประถมศึกษำ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำฯ

16 บ้ำนแพงหนองเหนือ โกสุมพิสัย 274 11 ภำษำอังกฤษ ประถมศึกษำ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ พลศึกษำ ใดก็ได้

17 บ้ำนม่วงน้อย โกสุมพิสัย 36 9 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ  ภำษำไทย  คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์

18 หนองโกวิทยกิจ โกสุมพิสัย 194 11 สังคมศึกษำ ปฐมวัย ภำษำไทย อังกฤษ เอกใดก็ได้

19 บ้ำนโนนเมืองสองคอน โกสุมพิสัย 144 8 ประถมศึกษำ  ปฐมวัย  ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์

20 บ้ำนดอนจ ำปำดอนสวรรค์ โกสุมพิสัย 161 12 ปฐมวัย ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ดนตรี-นำฏศิลป์

21 บ้ำนม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยำ โกสุมพิสัย 91 8 นำฏศิลป์ อังกฤษ บรรณำรักษศำสตร์ คณิตศำสตร์ ดนตรีไทย ภำษำไทย

22 ชุมชนโพนงำมโพนสวำง โกสุมพิสัย 230 8 ปฐมวัย พลศึกษำ คอมพิวเตอร์ ภำษำอังกฤษ สังคม ดนตรี-นำฏศิลป์ เอกใดก็ได้

23 บ้ำนโนนเมืองประชำสรรค์ โกสุมพิสัย 71 8 ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ ปฐมวัย พลศึกษำ

24 บ้ำนหนองบัวเรียน โกสุมพิสัย 39 8 ประถมศึกษำ ปฐมวัย ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ พลศึกษำ

25 บ้ำนปลำเดิดปลำปัดส ำโรง โกสุมพิสัย 101 8 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พละศึกษำ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ

26 บ้ำนสว่ำงยำงท่ำแจ้ง โกสุมพิสัย 135 8 ปฐมวัย ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ดนตรี พลศึกษำ

27 บ้ำนผักหนอก โกสุมพิสัย 32 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำ สังคมศึกษำ

28 บ้ำนโนนนกหอ โกสุมพิสัย 19 7 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ท่ัวไป สังคมศึกษำ พละศึกษำ ปฐมวัย

29 บ้ำนยำงน้อย โกสุมพิสัย 46 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย คอมพิวเตอร์ พละศึกษำ

ข้อมูลควำมต้องกำรวิชำเอกครู  ปีกำรศึกษำ 2563

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3
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30 บ้ำนป่ำเป้ำ โกสุมพิสัย 29 8 ภำษำไทย ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พละ วิทยำศำสตร์

31 บ้ำนยำงใหญ่ โกสุมพิสัย 84 9 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย พละศึกษำ คอมพิวเตอร์

32 บ้ำนเลิงบัว โกสุมพิสัย 61 9 ประถมศึกษำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ เอกใดๆก็ได้

33 บ้ำนเลิงใต้ โกสุมพิสัย 127 11 ปฐมวัย พละศึกษำ คอมพิวเตอร์ เกษตร ดนตรี เอกใดๆก็ได้

34 หนองหอยน้ ำจ้อยคุรุรำษฎร์รังสรรค์ โกสุมพิสัย 85 8 เอกใดก็ได้

35 บ้ำนบะหลวงหนองแวง โกสุมพิสัย 87 8 อังกฤษ วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคม กำรงำน นำฏศิลป์

36 บ้ำนวังยำววิทยำยน โกสุมพิสัย 299 13 คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ นำฏศิลป์ พลศึกษำ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์

37 หินแห่เสริมศิลป์ โกสุมพิสัย 220 8 วิทยำศำสตร์ ปฐมวัย คณิตศำสตร์ พลศึกษำ ประถมศึกษำ เอกใดๆก็ได้

38 บ้ำนหญ้ำขำว โกสุมพิสัย 71 8 ภำษำอังกฤษ ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำ ภำษำไทย สังคมศึกษำ

39 บ้ำนเหล่ำโพธ์ิ โกสุมพิสัย 81 8 อังกฤษ คณิตศำสร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ พละศึกษำ สังคม

40 หนองกุงศำลำน้ ำเท่ียงวิทยำกร โกสุมพิสัย 263 11 ปฐมวัย พลศึกษำ สังคมศึกษำ ภำษำไทย ประถมศึกษำ คณิตศำสตร์

41 บ้ำนแห่เหนือ โกสุมพิสัย 83 8 ปฐมวัย สังคม วิทยำศำตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย พลศึกษำ

42 บ้ำนท่ำเด่ือ โกสุมพิสัย 40 8 เอกใดก็ได้

43 บ้ำนหนองบอนหัวหนองเหล่ำยำว โกสุมพิสัย 206 11 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย อังกฤษ พลศึกษำ

44 บ้ำนโนนสัง โกสุมพิสัย 65 8 ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ พลศึกษำ ศิลปศึกษำ อุตสำหกรรมศิลป์

45 บ้ำนหนองปลำเข็ง โกสุมพิสัย 67 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ พละศึกษำ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษำ

46 บ้ำนหินแห่โนนเมืองน้อย โกสุมพิสัย 78 8 วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ประถมศึกษำ

47 บ้ำนคุยแพง โกสุมพิสัย 45 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย พละศึกษำ คอมพิวเตอร์

48 บ้ำนคุยเชือก โกสุมพิสัย 63 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำ พลศึกษำ

49 บ้ำนกอกหนองผือ โกสุมพิสัย 174 11 ปฐมวัย พลศึกษำ ภำษำไทย ดนตรี

50 บ้ำนโนนสูงวังขอนจิก โกสุมพิสัย 166 11 สุขศึกษำ พละศึกษำ. ภำษำไทย ดนตรีนำฏศิลป์ สังคม วิทย์ฯ

51 บ้ำนนำล้อมโคกสว่ำง โกสุมพิสัย 63 9 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย คอมพิวเตอร์

52 บ้ำนหมำกมำยโพธ์ิทอง โกสุมพิสัย 118 8 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ พละศึกษำ ภำษำอังกฤษ เอกใดๆก็ได้

53 บ้ำนหนองเหล็ก โกสุมพิสัย 73 8 คณิตศำสตร์ ปฐมวัย

54 บ้ำนหนองแวงสวนกล้วย โกสุมพิสัย 86 8 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำไทย

55 บ้ำนโนนสะอำดหนองหญ้ำม้ำโคกสี โกสุมพิสัย 97 9 ปฐมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ อังกฤษ คอมพิวเตอร์

56 บ้ำนทันดู่เหนือ โกสุมพิสัย 139 11 สังคม คอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย อังกฤษ ประถมศึกษำ

57 บ้ำนคุยโพธ์ิ โกสุมพิสัย 47 8 อังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย นำฏศิลป์ พลศึกษำ

58 บ้ำนแก่งโกสุมท่ำงำม โกสุมพิสัย 86 9 ปฐมวัย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ

59 ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพท่ี 209 โกสุมพิสัย 1538 42 กำรศึกษำพิเศษ ดนตรี คหกรรม ปฐมวัย

60 บ้ำนสังข์ทอง โกสุมพิสัย 194 9 วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย สังคม

61 บ้ำนดอนกลอยหนองยำง โกสุมพิสัย 227 11 คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ ดนตรี/นำฎศิลป์
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62 บ้ำนโชคชัย โกสุมพิสัย 72 8 ปฐมวัย ประถมศึกษำ ภำษำไทย พลศึกษำ อ่ืนๆ

63 บ้ำนศรีสุข โกสุมพิสัย 56 8 ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ

64 บ้ำนเขวำสะดืออิสำน โกสุมพิสัย 73 8 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ เอกใดก็ได้

65 บ้ำนแท่นโนนหนองคู โกสุมพิสัย 99 8 คณิตศำสตร์  วิทยำศำตร์ ภำษำต่ำงประเทศ คอมพิวเตอร์ ดนตรี-นำฎศิลป์

66 บ้ำนยำงสินไชย หนองหำด โกสุมพิสัย 85 8 ภำษำไทย ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ ใดๆก็ได้

67 บ้ำนเหล่ำหนองแคน โกสุมพิสัย 95 9 คอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย สังคม

68 บ้ำนห้วยม่วง โกสุมพิสัย 56 8 ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคม

69 บ้ำนแห่บริหำรวิทย์ โกสุมพิสัย 130 11 ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พละศึกษำ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ปฐมวัย

70 บ้ำนดอนสันติ โกสุมพิสัย 149 8 ปฐมวัย ประถมศึกษำ พละศึกษำ ดนตรีนำฏศิลป์ อ่ืนๆ

71 บ้ำนโพนทอง โกสุมพิสัย 21 7 ปฐมวัย ภำษำไทย

72 บ้ำนโนนคัดเค้ำคุยกอก โกสุมพิสัย 47 8 คณิตศำสตร์ ปฐมวัย วิทยำศำสตร์

73 บ้ำนป่ำปอ โกสุมพิสัย 23 7 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย

74 บ้ำนขำมเป้ีย เชียงยืน 190 11  วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ดนตรี

75 บ้ำนกู่ทอง เชียงยืน 24 8 ภำษำไทย ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ

76 บ้ำนเมืองเพ็ง เชียงยืน 26 7 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ดนตรี/ศิลปะ

77 บ้ำนโจดบัวบำน เชียงยืน 149 8 ภำษำไทย คอมพิวเตอร์ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ปฐมวัย วิทยำศำสตร์

78 บ้ำนหนองมันปลำ เชียงยืน 57 8 ภำษำอังกฤษ พลศึกษำ คณิตศำสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษำ วิทยำศำสตร์

79 บ้ำนหนองชำด เชียงยืน 21 6 คอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์ สังคม ปฐมวัย พลศึกษำ ดนตรี

80 บ้ำนหนองบุญชู เชียงยืน 38 8 ประถมศึกษำ ภำษำไทย ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ

81 บ้ำนโนนง้ิวหินแห่ศรีเชียงเหนือ เชียงยืน 75 8 ปฐมวัย ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ

82 ศิริรำษฎร์หมำกหญ้ำ เชียงยืน 77 8 คอมพิวเตอร์ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ ปฐมวัย

83 บ้ำนหนองมะเม้ำ เชียงยืน 26 6 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ

84 บ้ำนหนองแวง เชียงยืน 51 8 ปฐมวัย ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ใดๆก็ได้

85 บ้ำนเชียงยืน เชียงยืน 1363 37 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ อุตสำหกรรม เกษตร คอมพิวเตอร์

86 บ้ำนสร้ำงแก้วหนองโป่ง เชียงยืน 130 8 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย พลศึกษำ ประถมศึกษำ นำฎศิลป์

87 บ้ำนโคกสูง เชียงยืน 115 8 ภำษำอังกฤษ ดนตรี วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ คอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์

88 บ้ำนแฝกโนนส ำรำญ เชียงยืน 106 11 ภำษำอังกฤษ สังคม ปฐมวัย พลศึกษำ คอมพิวเตอร์ คหกรรม

89 บ้ำนค้อ เชียงยืน 33 8 ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ พละศึกษำ

90 บ้ำนสะอำดดอนเงิน เชียงยืน 49 8 คณิตศำสตร์ อังกฤษ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ วิชำไหนก็ได้

91 บ้ำนผ ำ เชียงยืน 138 8 วิทยำศำสตร์ สังคม พละ ภำษำอังกฤษ ปฐมวัย เอกใดก็ได้

92 จินดำอำรมณ์ เชียงยืน 27 8 คอมพิวเตอร์ ดนตรี ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ พลศึกษำ

93 บ้ำนแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) เชียงยืน 125 8 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์
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94 บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ เชียงยืน 166 11 ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

95 บ้ำนนำทอง เชียงยืน 47 8 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ นำฏศิลป์ ศิลปะ

96 บ้ำนหนองซอน เชียงยืน 206 11 ปฐมวัย สังคม ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์

97 บ้ำนสีดำสระแก้ว เชียงยืน 53 8 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ไม่ระบุวิชำเอก

98 บ้ำนหนองไห เชียงยืน 33 8 คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ภำษำไทย ปฐมวัย อังกฤษ

99 บ้ำนโพน เชียงยืน 188 11 ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอรื ดนตรี พละ วิทยำศำสตร์

100 บ้ำนโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์ เชียงยืน 72 9 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ พละศึกษำ

101 บ้ำนเสือเฒ่ำหนองเรือวิทยำ เชียงยืน 52 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ปฐมวัย ภำษำไทย พลศึกษำ คอมพิวเตอร์

102 บ้ำนจำนโนนสูง เชียงยืน 210 11 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ดนตรี พลศึกษำ

103 บ้ำนโคกข่ำ เชียงยืน 61 9 ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์

104 บ้ำนเข็งมิตรภำพท่ี 139 เชียงยืน 65 8 คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ปฐมวัย พละศึกษำ

105 บ้ำนหนองคู (หนองคูวิทยำคำร) เชียงยืน 102 8 วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี สังคมศึกษำ

106 บ้ำนขีหนองจิก เชียงยืน 38 8 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ สังคมฯ พละ รำยวิชำไหนก็ได้

107 ไทยรัฐวิทยำ 17 (บ้ำนมะโม) เชียงยืน 73 8 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พละ ภำษำไทย ปฐมวัย ศิลปะ

108 บ้ำนหนองเด่ิน เชียงยืน 34 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

109 บ้ำนเหล่ำหนองบัวดอนโพธ์ิ เชียงยืน 97 8 ภำษำอังกฤษ ปฐมวัย พละศึกษำ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย คอมพิวเตอร์

110 บ้ำนหนองล่ำม เชียงยืน 66 8 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ ภำษำไทย

111 บ้ำนกุดรัง กุดรัง 109 8 ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี พละ

112 บ้ำนกุดเม็ก กุดรัง 87 8 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ พลศึกษำ

113 บ้ำนหัวช้ำง กุดรัง 79 8 ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย ปฐมวัย สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์

114 บ้ำนหนองคลองหัวขัว กุดรัง 122 8 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์

115 บ้ำนหนองแหน กุดรัง 151 8 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษำ ภำษำไทย

116 บ้ำนไพศำล (ล้ีลอยอุทิศ) กุดรัง 49 9 ปฐมวัย  ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ อังกฤษ วิทยำศำสตร์

117 บ้ำนนำโพธ์ิ กุดรัง 170 8 คณิตศำสตร์ พลศึกษำ ดนตรี ปฐมวัย สังคมศึกษำ

118 บ้ำนหนองโดน กุดรัง 109 8 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ประถมศึกษำ คอมพิวเตอร์

119 บ้ำนโนนสมบูรณ์ กุดรัง 90 8 วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษำ ดนตรี ศิลปะ

120 บ้ำนหัวนำค ำโนนสมบัติ กุดรัง 89 8 ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ พละศึกษำ ดนตรี เอกใดๆก็ได้ เอกใดๆก็ได้

121 บ้ำนโนนสะอำด กุดรัง 65 9 ภำษำอังกฤษ ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ พลศึกษำ ศิลปะ

122 บ้ำนเลิงแฝกบัวแก้ว กุดรัง 162 8 ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ วิชำเอกใดก็ได้

123 บ้ำนบ่อแกบ่อทอง กุดรัง 72 9 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ พลศึกษำ

124 บ้ำนโสกคลอง กุดรัง 113 8 ประถมศึกษำ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ปฐมวัย คอมพิวเตอร์

125 บ้ำนหนองบอน กุดรัง 84 8 อังกฤษ คณิศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ สังคม พละ
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126 บ้ำนโสกกำวดำวเรือง กุดรัง 105 9 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย

127 บ้ำนศรีอรุณ กุดรัง 28 7 ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย  ปฐมวัย พละศึกษำ ดนตรีศึกษำ นำฏศิลป์

128 บ้ำนห้วยแคนโนนสูง กุดรัง 185 11 คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ดนตรี คอมพิวเตอร์ พละศึกษำ นำฎศิลป์

129 บ้ำนหนองแวงสหคำมวิทย์ กุดรัง 198 11 คณิตศำตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ดนตรี

130 บ้ำนจอมทอง กุดรัง 45 7 ภำษำอังกฤษ คณิตศำตร์ คอมพิวเตอร์ สังคม วิทยำศำสตร์ พละ

131 บ้ำนหนองแคนโนนงำมโชคชัย กุดรัง 70 8 ปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย

132 บ้ำนส ำโรงหัวนำโนนจันทร์หอม กุดรัง 189 11 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ดนตรี คอมพิวเตอร์

133 บ้ำนหนองแสง กุดรัง 254 11 ปฐมวัย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย เกษตร เทคโน

134 ชุมชนบ้ำนกุดปลำดุก ช่ืนชม 219 11 คอมพิวเตอร์ ภำษำไทย ประถมศึกษำ ดนตรี/นำฎศิลป์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ

135 บ้ำนโนนทัน ช่ืนชม 63 8 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ เอกใดๆก็ได้

136 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยำ ช่ืนชม 45 8 คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ปฐมวัย ภำษำไทย ศิลปะ

137 บ้ำนหนองนำไร่เดียว ช่ืนชม 182 11 สังคมศึกษำ ปฐมวัย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ

138 บ้ำนโคกกลำงน้ ำจ้ันจอมศรี ช่ืนชม 79 8 ภำษำอังกฤษ ปฐมวัย วิทยำศำสตร์ พลศึกษำ คณิตศำสตร์

139 อนุบำลช่ืนชม ช่ืนชม 177 8 ปฐมวัย พละศึกษำ นำฎศิลป์ ดนตรี

140 บ้ำนผือ ช่ืนชม 73 8 คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ประถมวัย พละศึกษำ

141 บ้ำนหนองกุง ช่ืนชม 142 11 คอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ปฐมวัย

142 บ้ำนกุดจอก ช่ืนชม 16 8 ภำษำอังกฤษ ประถมศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ปฐมวัย

143 กระบำกวิทยำคำร ช่ืนชม 212 11 ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ พละศึกษำ นำฏศิลป์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ

144 บ้ำนผักแว่น ช่ืนชม 41 7 วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย คอมพิวเตอร์ ดนตรี

145 บ้ำนส้มกบ ช่ืนชม 86 8 ภำษำอังกฤษ ดนตรี ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ศิลปะ


